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0 Produktidentifikasjon og ansvar 
0.1 Navn og versjonsnummer 
Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge – versjon 3.0. 

0.2 Ansvar 
Geovekst-forum er ansvarlig for denne spesifikasjonen. 
 
Spørsmål om spesifikasjonen kan rettes til Geovekst-sekretariatet. 
 
E-postadresse:  firmapost@statkart.no
 
Adresse: Geovekst-sekretariatet 

Statens kartverk 
3507 Hønefoss  
Telefon 32 11 81 00 
www.statkart.no
 

0.3 Historikk 
 
Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 
1 04.12.2003 Geovekst-forum Spesifikasjonen ferdigstilt, og gjort tilgjengelig på Geovekst-sidene på 

Internett (www.statkart.no/geovekst). 
2 22.05.2006 Geovekst-sekretariatet Revidert spesifikasjon er ferdigstilt, og gjort tilgjengelig på Geovekst-sidene 

på Internett (www.statkart.no/geovekst). 
 
Spesifikasjonen ble sommeren 2005 sendt på høring. Basert på 
høringskommentarene ble Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) 
engasjert av Geovekst-forum for å lage en rapport om blant annet 
bildekvalitet i ortofotoprosjekt. Basert på høringskommentarene og 
rapporten fra UMB ble nytt utkast til spesifikasjon ferdigstilt. Før endelig 
utgivelse ble spesifikasjonen sendt på en siste gjennomgang hos Geovekst-
forum, fylkeskartkontorene og de som hadde kommet med 
høringskommentarer. 
 
Spesifikasjonen er godkjent av Geovekst-forum 27. april 2006. 

3 2009-01-01 Geovekst-sekretariatet Generell gjennomgang av spesifikasjonen.  
 
Spesifikasjonen ble sendt på høring sommeren 2008, og innkomne 
høringsinnspill er tatt inn i spesifikasjonen. 
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1 Formål og omfang 
I Stortingsmelding nr. 30 ”Norge digitalt” – et felles fundament for verdiskaping avsnitt 8.2, er ortofoto beskrevet 
som et viktig produkt i det periodiske vedlikeholdet av basis geodata, samt at ortofoto er et verdifullt tillegg til 
landkartseriene.  
 
Formålet med dette dokumentet er å spesifisere produktet ortofoto. I spesifikasjonen defineres det ulike 
ortofotostandarder, og det anbefales hvilken ortofotostandard som skal benyttes i ulike områdetyper. 
Bruksområdene for ortofoto er forskjellige, og i enkeltprosjekter kan det være aktuelt å avvike fra denne produkt-
spesifikasjonen. Spesifikasjonen skal kunne benyttes direkte ved bestilling av ortofoto. I tilknytning til vanlig 
fotogrammetrisk kartlegging kan det være aktuelt å produsere ortofoto basert på de samme bildene som benyttes til 
kartleggingen. I slike tilfeller anbefales ikke å lage egne ortofotoprosjekter, men å la selve produksjonen av 
ortofoto inngå i kartleggingsprosjektet. 
 
Etablering av ortofoto for Norge er tenkt gjennomført dels i regi av Geovekst-samarbeidet og i regi av et nasjonalt 
program for omløpsfotografering. I tillegg vil enkelte kommuner selv stå for etablering av ortofoto. Dette gjelder 
spesielt i storbyene. 
 
Det aller meste av ortofoto som etableres i Norge er tilgjengelig i forvaltningsløsningen Norge i bilder 
(www.norgeibilder.no). 
 
Nyetablering av ortofoto baserer seg i 2008 utelukkende på bilder fra digitale flykamera. I spesifikasjonen er det 
likevel valgt å spesifisere ortofoto med utgangspunkt i analogt kamera. Dette fordi det er aktuelt å etablere ortofoto 
fra eldre bilder (historisk ortofoto) som er tatt med analogt flykamera. 
 
Selv om produktspesifikasjonen ikke nødvendigvis beskriver alle datafangstmetodene for ortofoto, presiseres det at 
kravene til sluttprodukt (kapittel 5) og leveranse (kapittel 7) er uavhengig av produksjonsmetode.  
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2 Referanser 
2.1 Formaliserte dokumenter 
Det er nødvendig å ha kjennskap til dokumentene under for fullt ut forstå denne produktspesifikasjonen. 
 
[KOG]  Kart og geodata 
[SOSI Del 1] SOSI Del 1 Raster 
[SOSI Del 3] SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) 
 

2.2 Andre dokumenter 
- En arbeidsgruppe under Geoforum Danmark: ”Vejledning om ortofotos. Orto2004”. 1. utgave 2004, 62 s. 
- Andersen, Ø. og Maalen-Johansen I.: ”En innføring i digital fotogrammetri til kartleggingsformål”. Institutt for 

kartfag, NLH, 1998, 76 s. 
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3 Ord og definisjoner 
Nedenfor er en samling av ord benyttet i denne spesifikasjonen. 
 
Termene har angitt kilde slik: 
[KOG]  Kart og geodata 
[POF]  Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge 
[T]  "Termer for geografisk informasjon" på Internett (revisjon av Ordbok for kart og oppmåling) 

3.1 Ord og definisjoner 
 
digital høydemodell (DHM) 
en systematisk digital representasjon av overflatens høyder [KOG] 
 

MERKNAD 
En digital høydemodell skiller seg fra en digital terrengmodell (DTM) ved at i en høydemodell er også objekter 
på terrengoverflaten modellert, f.eks. hustak, tretopper, kronetak i skog og brubane. Alternative engelske 
betegnelser er Digital Surface Model (DSM) eller Digital Elevation Model (DEM). 
Se også grid og TIN, samt merknaden under DTM. 

 
digital terrengmodell (DTM) 
en systematisk digital representasjon av terrengoverflatens høyder [KOG] 
 

MERKNAD 
En DTM er en samling av et stort antall terrengpunkter med høyde. Punktene kan være organisert som et 
regelmessig rutenett eller i et mer uregelmessig mønster som beskriver terrengets knekklinjer. Den siste 
metoden vil normalt gi den beste beskrivelsen av terrengoverflaten. 
Se også grid og TIN. 

 
fargedybde 
antall intensitetsverdier for hvert fargebånd som kan knyttes til hvert bildeelement [POF] 
 

MERKNAD 
Bildeinformasjonsmengden bestemmes av antall bits pr. bånd. 8 bits bilder/fargebånd gir 256 ulike farger, mens 
12 bits bilder/fargebånd gir muligheten til 4096 fargenyanser. 
 

flykamera 
kamera som er spesielt bygd for fotografering fra fly [T] 
 
MERKNAD 
Tradisjonelt har flykameraene vært analoge. Siden 2004 har imidlertid digitalkamera blitt mer aktuelle å benytte. 
Ved bruk av digitalkamera kan produksjonslinjene gjøres mer heldigital enn ved bruk av analogkamera, og har 
dermed flere fordeler.   

 Ingen filmfremkalling og bildeskanning. 
 Ingen støvproblematikk. 
 Bedre radiometrisk oppløsning. Dette gir skarpere bilder og bedre innsyn i skyggepartier. 
 Farge, pankromatisk og IR bilder i samme eksponering. 

 
georeferering 
stedfesting ved koordinater i et kjent geodetisk referansesystem [KOG] 
 
grid 
punkter organisert i et regelmessig rutenett med fast maskevidde [KOG] 
 

MERKNAD 
Se også TIN. 
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bakkeoppløsning (for digitale kamera/sensorer) 
geometrisk utstrekning av bildeelementene i terrengmålestokk (Ground Sample Distance, GSD) [POF] 
 
mosaikk 
flere ortofoto sammensatt til en større enhet [POF] 
 

MERKNAD 
Skjøtene mellom enkeltortofotoene skal være usynlige. 

 
ortofoto 
georeferert fly- eller satellittbilde i ortogonalprojeksjon [KOG] 
 

MERKNAD 
Ortofotoet har samme geometriske egenskaper som et kart og er knyttet til et kartkoordinatsystem. Ortofotoet 
kan vises sammen med digitale kartdata. Objekter (f.eks. hus, stolper, trær, broer) som ikke er modellert i 
høydemodellen, vil ha avvikende projeksjon.  
 
Det er mulig å avbilde alle oppstikkende detaljer uten fortegning ved å bruke bildebehandling og en digital 
høydemodell, og resultatet kalles ”sant ortofoto” (”true orthophoto”). Etablering av sanne ortofoto er kostbart, 
og det finnes derfor få eksempler av slike i Norge. 

 
ortofotooppløsning 
bakkeoppløsning for ferdigprodusert ortofoto [KOG] 

 
MERKNAD 
Når man sier høy oppløsning mener man en lav verdi for ortofotooppløsning. Dette er forskjell fra annen bruk 
av begrepet oppløsning! 
Se også standarden Kart og geodata, Tillegg C, om hvilke detaljer som vises i et ortofoto. 
 
EKSEMPEL 
Et ortofoto med ortofotooppløsning 20 cm, har bildeelementer med størrelse 20 cm x 20 cm i terrenget. 

 
piksel 
et digitalt bildes minste enhet med en definert geometrisk utstrekning og intensitetsverdi [KOG] 
 
rektifisering 
metode for transformasjon av et fotografisk bilde (sentralprojeksjon) av et objekt, til en ortogonalprojeksjon av 
objektet på et bestemt plan [KOG] 
 
resampling 
metode for å bestemme gråtonen/fargen til et piksel etter en rektifisering [KOG] 
 
skanning 
sveipeprosess for konvertering fra analog til digital representasjon av bilder, kart og andre dokumenter [KOG] 
 
skanneoppløsning 
oppløsning som benyttes ved skanning av originalt bildemateriale [POF] 
 
sømlinje 
linje som avgrenser enkeltortofotoene i et sammensatt ortofoto (mosaikk) [POF] 
 
TIN 
digital høydemodell hvor punktene er organisert som hjørnene i trekanter [KOG] 
 

MERKNAD 
Fra engelsk: Triangulated Irregular Network. Trekantene kan ha ulik form og størrelse og utgjør dermed et 
uregelmessig nettverk. Se også grid 
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4 Generelle og prinsipielle forhold 
Nedenfor er ulike ortofotostandarder og bruksområder for disse beskrevet. Detaljerte kvalitetskrav for de ulike 
ortofotostandardene er spesifisert i kapittel 5. 

4.1 ”Ortofoto 10” 
For en del byområder og utbyggingsområder er det behov for nøyaktige ortofoto med høy oppløsning. Typiske 
spesifikasjoner her er bildemålestokk 1:8000/10000 ved bruk av analogkamera eller bakkeoppløsning (GSD) 10-
15cm ved bruk av digitalkamera. I denne type prosjekter kan det være behov for fotografering hvert 4-5 år og 
prosjektene vil normalt ha begrenset omfang/areal.  
 
Et ortofoto av denne typen er egnet til å vises på skjerm sammen med FKB-A/B-data i skjermmålestokker ned mot 
1:300. 

4.2 ”Ortofoto 20” 
Dette er et flerbruks ortofoto fra fargebilder med bildemålestokk 1:12000/20000 ved bruk av analogkamera eller 
oppløsning (GSD) 20-25 cm ved bruk av digitalkamera.. Fotografering skjer normalt midtsommers. Prosjektet 
etableres i områder der partene ikke finner nøyaktigheten til omløpsfotograferingen tilfredsstillende. ”Ortofoto 20” 
bør samordnes med omløpsfotograferingen. Det bør minimum gjennomføres automatisk aerotriangulering, slik at 
det foreligger parallaksefrie modeller til bruk i DFA.  
 
Et ortofoto av denne typen er egnet til å vises på skjerm sammen med FKB-A/B/C-data i skjermmålestokker ned 
mot 1:500. 

4.3 ”Ortofoto 50 - omløpsfotografering” 
Dette er et produkt fra nasjonalt program for flyfotografering (omløpsfotografering). Ortofoto fra dette programmet 
vil være et viktig verktøy for å holde basis- og temadata oppdatert, så vel lokalt som sentralt. Så snart etableringen 
er realisert, iverksettes fotografering med faste og forutsigbare intervaller. Ortofotooppløsning for denne 
ortofotostandarden er 50 cm. Ved bruk av analogkamera benyttes normalt bildemålestokk 1:35 000. Brukes 
digitalkamera, er bakkeoppløsning (GSD) normalt 50 cm. 
 
Et ortofoto av denne typen er egnet til å vises på skjerm sammen med FKB-data i skjermmålestokker ned mot 
1:1500. 
 

 
Figur 1: Eksempel på ortofoto i de ulike ortofotostandardene. Lengst til venstre vises ortofoto med 10 cm 

oppløsning, i midten er oppløsningen 20 cm og lengst til høyre er oppløsningen 50 cm. 
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5 Overordnede krav – krav til ferdigprodusert ortofoto 
I dette kapitlet spesifiseres krav til ortofoto for de ulike ortofotostandardene definert i kapittel 4. Bruksområdene 
for ortofoto varierer, og i enkelte prosjekter kan det være aktuelt å fravike kravene i dette kapitlet. Eventuelle avvik 
må spesifiseres i den enkelte kontrakt.  
 
Krav til produksjon av ortofoto er spesifisert i kapittel 6, mens leveranse av ortofoto er spesifisert i kapittel 7. 

5.1 Krav til den visuelle ortofotokvaliteten 
Den visuelle kvaliteten til et ortofoto må sees i sammenheng med bruksområdene som er definert i kapittel 4. 
 
Følgende kvalitetsparametere gjelder for bildekvaliteten til ferdigprodusert ortofoto (kravene er like for alle 
ortofotostandarder): 
1. Ortofotoet (den visuelle kvaliteten) skal være klart og skarpt. Se figur B.1 i Tillegg B. 
2. Ortofotoet kan være dekket av maksimalt 3 % skygge fra skyer. Tettbebygde områder skal så langt som mulig 

være helt fri for skygger fra skyer. Det tillates ikke at ortofotoet er dekket av skyer. 
3. Skygger som kastes fra oppstikkende objekter, skal ikke være større/lengre enn hva som kan oppnås ved en 

solhøyde lik 30°.   
4. Ortofotoet skal være fri for striper og andre merker. Dette er mest aktuelt ved flyfotografering med 

analogkamera, og dette kan skyldes for eksempel rusk ved skanning eller såkalte "static marks"-skjolder i 
flybildene, fremkalling mv. Se figur B.2 i Tillegg B. 

5. Det skal være jevn tone og kontrast over hele ortofotoet. Skjøter mellom enkeltbilder skal normalt ikke være 
synlig (se avsnitt 6.5). Dersom ortofotoet er etablert fra flybilder med ulik opptaksdato, aksepteres det at 
skjøtene mellom flygningene vises. Se figur B.3, B.4, B.5 og B.6 i Tillegg B. 

6. Tap av bildekvalitet i produksjonen skal være minimal (sammenligning av ferdig ortofoto med originale 
flybilder). 

 

5.2 Krav til stedfestingsnøyaktighet 
I tabell 1 finnes toleransene for stedfestingsnøyaktighet til ferdigprodusert ortofoto. Kvalitetsmålet som er benyttet 
er maksimalt tillatt punktstandardavvik i grunnriss. I tillegg settes krav til ortofotooppløsning for de ulike ortofoto-
standardene. 
 

 Ortofotostandard 
FKB-standard Ortofoto 10 Ortofoto 20 Ortofoto 50 - 

omløpsfotografering 
A/B 35 50 500 
B 90 90 500 
C 150 300 500 
D - - 500 
Ortofotooppløsning 10-15 20-25 50 
 
Tabell 1: Toleranse for stedfestingsnøyaktighet (maksimalt tillatt punktstandardavvik i grunnriss) og ortofoto-

oppløsning for ferdigprodusert ortofoto. Alle tall har enhet cm. Årsaken til at 
stedfestingsnøyaktigheten til ortofoto er dårligere enn for konstruerte FKB-data, er at man har fått 
påført en ekstra unøyaktighet som følge av bruk av en terrengmodell i rektifiseringen.  

 
Differensiering av toleranser for stedfestingsnøyaktighet for ulike områdetyper 
Kravene til stedfestingsnøyaktighet for ortofoto i de ulike ortofotostandardene er differensiert for ulike 
områdetyper. Inndelingen i områdetyper vil ofte følge FKB-standardinndelingen, men den endelige avgrensningen 
må avklares i det enkelte prosjekt. Se figur 2.  
 
Tilleggsregel for bratt terreng 
For områder der det ikke er mulig å se bakken på grunn av tett vegetasjon og i bratte områder med helningsprosent 
større enn 30, aksepteres større punktstandardavvik enn kravene i tabell 1. 
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Sanne ortofoto (”true orthophoto”) 
I ortofotoproduksjon i dag brukes normalt en litt modifisert terrengmodell, DTM, som referer seg til 
terrengoverflaten med enkelte unntak for broer og store tekniske anlegg. Eksempel på objekter som skal inngå i 
modellen er store tekniske anlegg er bru, trafikkmaskin og damanlegg. Bygninger, høyspentmaster og lignende skal 
ikke inngå i modellen. Dette betyr at for eksempel bruer ikke skal være fortegnet i ferdig ortofoto. Se figur B.7. 
 
Det er også mulig å benytte en høydemodell, DHM, som referer seg til overflatens høyder. I en slik modell vil for 
eksempel bygninger også inngå. Ortofoto som lages med en høydemodell, DHM, kalles ”True orthophoto” (sanne 
ortofoto). I ”True orthophoto” vil oppstikkende detaljer som for eksempel bygninger ikke bli fortegnet. 
 
 
 

 
Figur 2: Eksempel på inndeling i områdetyper for en ortofotostandard. Kartgrunnlag er ”N50 Rasterdata” fra  

Statens kartverk. Kartet viser et område der det skal etableres ortofoto etter standarden ”Ortofoto 
20”. Krav til stedfestingsnøyaktighet differensieres etter ulike områdetyper. Inndeling av områdetyper 
bygger på de samme prinsipper som inndelingen av FKB-standarder: 
- FKB-A/B. Dette er områder som typisk er kartlagt etter FKB-A/B-standard og detaljert 

høydegrunnlag (høydekurver med ekvidistanse 1 meter). I eksemplet vil FKB-A/B-områder typisk 
være områder presentert med grå farge (tettbebygde områder). 

- FKB-B. Dette er områder som typisk er kartlagt etter FKB-B-standard med standard 
høydegrunnlag (høydekurver med ekvidistanse 5 meter). I eksemplet vil FKB-B-områder typisk 
være områder presentert med gul og hvit farge (spredt bebygde områder). 

- FKB-C. Dette er områder som typisk er kartlagt etter FKB-C-standard med standard 
høydegrunnlag (høydekurver med ekvidistanse 5 meter). I eksemplet vil FKB-C-områder typisk 
være områder presentert med grønn farge (lite bebygde områder). 

- FKB-D. Dette er områder som typisk er kartlagt i FKB-D-standard med høydegrunnlag 
tilsvarende N50 Kartdata. D-standarden brukes i områder hvor det ikke finnes økonomisk kartverk 
(stort sett fjellområder).  
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6 Spesielle krav – krav til produksjon 
I dette kapitlet spesifiseres krav til produksjon av ortofoto, jf. standarden Kart og geodata [KOG]. Når det gjelder 
krav til flyfotografering, evt. skanning av flybilder, signalering og innmåling av kjentpunkter m.m. som ikke er 
omtalt i denne spesifikasjonen, gjelder de samme krav som ved tradisjonell kartlegging. Se standarden Kart og 
geodata [KOG]. Det samme gjelder hva som skal leveres av produkter og rapporter fra dette arbeidet. 
 
Ved etablering av ortofoto anbefales det at prosjektene utformes slik at hele kartblad fylles ut. Bakgrunnen for dette 
er at det blir enklere å sette sammen tilstøtende prosjekter.  

6.1 Geodetisk grunnlag 
Alle ortofoto skal etableres i EUREF89/UTM sone 32, 33 eller 35. I Geovekst-veiledningsperm kapittel 16 
Retningslinjer for innføring av EUREF89, finnes en oversikt som viser hvilke UTM-soner som gjelder for ulike 
deler av landet. I mange kommuner har man ikke tatt i bruk EUREF89 som offisielt geodetisk grunnlag ennå. I 
disse kommunene kan ortofotoet i tillegg etableres i kommunens offisielle referansesystem (NGO48 eller lokalt 
system). 

6.2 Flyfotografering 
Som nevnt tidligere, er den visuelle ortofotokvaliteten svært viktig, og denne er avhengig av flyfotograferingen og 
skanningen av flybildene. Vurderingen av den visuelle ortofotokvaliteten er ofte subjektiv og vil ofte være grunnlag 
for diskusjon. For å unngå at det ved leveranse av ferdigproduserte ortofoto oppstår diskusjon vedr. den visuelle 
ortofotokvaliteten til det endelige produktet, anbefales det at oppdragsgiver og oppdragstaker har fortløpende 
kontakt i et ortofotoprosjekt. Dette gjelder spesielt ved godkjenning av flyfotografering. 
 

 Ortofotostandard 
 Ortofoto 10 Ortofoto 20 Ortofoto 50 - omløpsfotografering 

Bildemålestokk (gjelder 
analogkamera) 
GSD (gjelder digitalkamera) 

1:8000-1:10 000 
 

10 - 15 cm 

1:12 000-1:20 000 
 

20 - 25 cm 

Ca. 1:35 000 
 

50 cm 
Film/fargebånd Farge Farge Farge 
Fototidspunkt (1)  Etter løvsprett Etter løvsprett Etter løvsprett 
Flybildebildekvalitet  Bedre enn ved tradisjonell 

kartlegging. Må sees i 
sammenheng med krav til 
bildekvalitet på ortofoto. 

Bedre enn ved tradisjonell 
kartlegging. Må sees i 

sammenheng med krav til 
bildekvalitet på ortofoto. 

Bedre enn ved tradisjonell 
kartlegging. Må sees i sammenheng 

med krav til bildekvalitet på 
ortofoto. 

Objektivtype (kameratype), 
gjelder kun analogkamera (2) 

Normalvinkel Vidvinkel Vidvinkel 

Lengdeoverlapp 60-80 % 60 % 60 % 
Sideoverlapp (2) 20-40 % 20-30 % 20-30 % 
Flyfotograferingsretning  Vurderes i det enkelte prosjekt i 

samråd med produsent/flyfirma 
 Vurderes i det enkelte prosjekt 

i samråd med 
produsent/flyfirma 

Øst/vest fotografering med 5 striper 
pr. N50 kartblad 

Skanneoppløsning (gjelder 
kun analogkamera) 

≤ 10 μm ≤ 15 μm ≤ 15 μm 

 
Tabell 2:  Krav til flyfotografering og skanning. 
 

(1) Fotografering med fargefilm bør skje i vekstsesongen når vegetasjonen er grønn. Fotografering med 
fargebilder bør derfor foretas etter løvsprett og før det oppstår tørkeskader på trærne. Flyfotograferingen 
bør gjøres så midt på dagen som mulig, dette for å unngå slagskygger.  

(2) Topografi og bebyggelse bestemmer hvilken kameratype og sideoverlapp man skal velge. Kupert terreng 
krever større sideoverlapp enn flatt terreng. I byområder kan det for eksempel være aktuelt å flyfotografere 
med større sideoverlapp for å unngå at høye bygninger blir mye fortegnet, mens det i skogområder kan det 
være aktuelt å flyfotografere med normalvinkelkamera for bedre innsyn på bakken. Omløpsfotograferingen 
har krav om 10 % teoretisk sideoverlapp på høyeste topp mellom stripene. 

 

 

 

Statens kartverk 
2009 



Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge – versjon 3 Side 12 av 34 

6.3 Bildeorientering 
Det skal alltid utføres aerotriangulering (minimum automatisk) i ortofotoprosjekter. Det henvises til Kart og 
geodata [KOG] for krav til utførelse og rapportering. 
 
I ortofotoprosjekter er nøyaktigheten til terrengmodellen den mest kritiske faktoren for nøyaktigheten i ortofotoet, 
men også bildeorienteringen er en feilkilde. Ved spesifisering av krav til stedfestingsnøyaktighet til ferdig ortofoto, 
er antatt stedfestingsnøyaktighet (punktstandardavvik) som følge av bildeorientering og ortofotofremstilling for 
aktuell bildemålestokk i denne spesifikasjonen satt lik 15 µm . mb. (se Tillegg A) ved bruk av analogkamera. Ved 
bruk av digitalkamera må bildeorienteringen forhåndsestimeres eller tas ut fra resultatene fra aerotrianguleringen. 
Det forutsettes her aerotriangulering (og ikke direkte bruk av ytre orienteringselementer fra GPS/INS) og bruk av 
en sofistikert resamplingsmetode (for eksempel bilineær interpolasjon eller andre mer avanserte metoder). 
 
Dersom flybildene skal benyttes til fotogrammetrisk kartlegging eller annen fotogrammetrisk datafangst i tillegg til 
ortofotoetablering, kan det være aktuelt å stille strengere krav til bildeorientering. Et slikt krav kan for eksempel 
være at flybildene skal kunne tilfredsstille kravene til fotogrammetrisk kartlegging etter en av FKB-standardene.  
 

6.4 Etablering av terrengmodell (DTM) 
For å få et nøyaktig ortofoto, trengs en høydemodell med høy detaljeringsgrad og god stedfestingsnøyaktighet. 
Stedfestingsnøyaktigheten til høydemodellen er den mest kritiske faktoren for nøyaktigheten til ortofotoet. Dette 
gjelder spesielt dersom området det skal etableres ortofoto for, er kupert. 
 
Spesifikasjonen forutsetter bruk av DTM. I områder med store, markerte tekniske anlegg, skal man imidlertid 
operere med en DHM slik at disse ikke blir fortegnet. Se avsnitt 5.2  
 
Ofte benyttes eksisterende terrengdata som grunnlag for å lage terrengmodellen. Eksisterende terrengdata finnes i 
hovedsak som høydekurver, men punktsky fra laserskanning blir mer og mer vanlig. Dette betyr at i tettbebygde 
områder benyttes oftest detaljert høydegrunnlag (høydekurver med ekvidistanse 1 meter), mens det i resterende 
områder benyttes standard høydegrunnlag (høydekurver med ekvidistanse 5 meter). Dersom det er etablert FKB-
data i området, skal høydebærende objekttyper også inngå som grunnlag for etablering av terrengmodellen. Hvilke 
høydebærende objekttyper som skal benyttes avtales i det enkelte prosjekt. Området som terrengdataene dekker, må 
være større enn ortofotoområdet. 
 
Normalt vil det finnes feil i eksisterende terrengdata. Dette kan for eksempel være at noen objekter har opplagte 
høydefeil. Oppdragsgiver skal kvalitetssikre terrengdataene før de oversendes til oppdragstaker.  
Eksempel på feil som ikke skal forekomme i terrengdataene: 
- Høydetall på en høydekurve er opplagt feil (avviker fra nabokurvene). 
- Objekter mangler høydeverdi eller har fått en fiktiv høyde (for eksempel 0 eller 9999). 
- Linjer/kurver mangler høydeverdi eller har feil høydeverdi i enkelte av punktene i linjen. 
- Avviket mellom kryssende kurver er unormalt stort. Dette kan spesielt oppstå i de tilfellene man benytter 

”gamle” høydekurver fra ØK og nykonstruerte FKB-data som grunnlag for generering av terrengmodellen. 
 
Dersom oppdragsgiver eller oppdragstaker oppdager store mangler i eksisterende data, er det viktig at de i 
samarbeid vurderer hvor mye arbeid som skal gjøres for å rette disse feilene, eventuelt hvor mye man skal redusere 
på kvalitetskravene for stedfestingsnøyaktighet for ferdig ortofoto. 
 
Ved etablering av ortofoto etter standarden ”Ortofoto 50 – omløpsfotografering” benyttes den landsdekkende 
digital terrengmodellen for fastlands-Norge (DTM Norge). 
 
I ortofotoprosjekter kan det også være aktuelt å ha egen datafangst av terrengdata, for eksempel gjennom 
laserskanning. Dette er spesielt aktuelt i områder der kvaliteten på eksisterende terrengdata er usikker.  
 
Nedenfor finnes en tabell som viser eksempel på hvilken nøyaktighet terrengmodellen må ha for å tilfredsstille 
kravene til ferdig ortofoto. Kvalitetsmålet for terrengmodellen er maksimalt tillatt standardavvik i høyde.
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Ortofotostandard 
 
 
 
FKB-standard 

Ortofoto 10 
Analogkamera 

Bildemålestokk 1:10 000 
Sideoverlapp 30 % 

Normalvinkelkamera 

Ortofoto 20 
Analogkamera 

Bildemålestokk 1:15 000 
Sideoverlapp 20 % 
Vidvinkelkamera 

Ortofoto 50  
Analogkamera 

Bildemålestokk 1:35 000 
Sideoverlapp 20 % 
Vidvinkelkamera 

A/B 100 65 725 
B 285 125 725 
C 485 435 725 
D - - 725 
 
Tabell 3: Eksempler på krav til stedfestingsnøyaktighet i cm (maksimalt tillatt standardavvik i høyde) for 

terrengmodellen dersom ortofoto skal etableres fra flybilder tatt med analogkamera, og man skal 
oppnå kravene til stedfestingsnøyaktighet spesifisert i avsnitt 5.2. Se Tillegg A for fullstendig oversikt 
over krav til terrengmodellen for alle kombinasjoner av bildemålestokk, sideoverlapp og kameratype. 

 
 Ortofotostandard 

 
 
 
FKB-standard 

Ortofoto 10 
- Digitalkamera (Ultracam 

X) 
- Sideoverlapp 30 % 
- Antatt nøyaktighet som 

følge av bildeorientering 
og ortofotofremstilling er 
10 cm 

Ortofoto 20 
- Digitalkamera (Ultracam 

X) 
- Sideoverlapp 20 % 
- Antatt nøyaktighet som 

følge av bildeorientering 
og ortofotofremstilling er 
20 cm 

Ortofoto 50 
- Digitalkamera (Ultracam 

X) 
- Sideoverlapp 20 % 
- Antatt nøyaktighet som 

følge av bildeorientering og 
ortofotofremstilling er 50 
cm 

A/B 87 66 1142 
B 231 201 1142 
C 387 341 1142 
D - - 1142 
 
Tabell 4: Eksempler på krav til stedfestingsnøyaktighet i cm (maksimalt tillatt standardavvik i høyde) for 

terrengmodellen dersom ortofoto skal etableres fra flybilder tatt med digitalkameraet Ultracam-X fra 
Vexcel, og man skal oppnå kravene til stedfestingsnøyaktighet spesifisert i avsnitt 5.2 

 
Terrengtype og tilgang på eksisterende høydedata avgjør om terrengmodellen skal etableres som en TIN- eller grid-
modell, eller en kombinasjon av disse. Dersom det velges å benytte en grid-modell, skal denne ha en oppløsning 
slik at markerte terrengformasjoner og knekklinjer i terrenget tas vare på i modellen. 

6.5 Fremstilling av ortofoto 
Det skal utføres utjevning av lys- og fargenyanser for å minimalisere store forskjeller mellom enkeltbilder og 
striper og slik at den visuelle kvaliteten ivaretas, jf. avsnitt 5.1, men ikke så mye at tolkbare detaljer forsvinner.  
Ved fargeutjevning må man sørge for at utjevningsprosessen ikke påvirkes av fargeverdiene i randområdene. Det 
bør normalt ikke benyttes bildebehandlingsfunksjoner i produksjonsprosessen som kun behandler deler av 
intensitets-/fargeområdet eller som er ikke-reversible. Det bør kun benyttes lineære og globale funksjoner for å 
forbedre og fargebalansere flybildene. 
 
Ved store lysforskjeller innenfor enkeltbilde skal det vurderes om det skal utføres dodging (kontrastutjevning 
innenfor enkeltbilder). Dersom dette gjøres, skal resultatet av denne prosessen vurderes nøye før leveranse av 
ferdig ortofoto. Se eksempler i Tillegg B (figur B.3).  
 
Et ortofoto for et større område er normalt satt sammen av mange rektifiserte flybilder (enkeltortofoto). Ved 
sammensetning av enkeltortofotoene skal som hovedregel den sentrale delen av flybildet benyttes. I noen få tilfeller 
der et av bildene har en bedre visuell kvalitet kan det være aktuelt å fravike noe fra dette prinsippet. Se eksempel 
Tillegg B (figur B.9). 
 
Sammensetting av enkeltortofotoene skal utføres slik at bildeskjøtene blir minimalt synlige. Manuelle sømlinjer 
kan benyttes for å gjøre bildeskjøter mindre synlige. Plasseringen av slike sømlinjer vil avhenge av formålet med 
ortofotoet. Sømlinjer kan følge naturlige avgrensninger i terrenget som for eksempel veger, vannkonturer og 
markerte vegetasjonsgrenser. Dersom ortofotoet skal brukes til etablering eller ajourføring av FKB (for eksempel 
DMK/AR5), bør imidlertid ikke sømlinjene legges langs slike avgrensningslinjer. For eksempel ønsker Norsk 
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institutt for skog og landskap ikke sømlinjer langs kanter mot eller mellom ulike typer jordbruksareal 
(innmarksbeite og dyrka mark) ved ajourføring av digitalt markslagskart (DMK). 
 
Den visuelle kvaliteten i et ortofoto er svært viktig. For å sikre at bildekvaliteten i ferdig ortofoto blir slik 
oppdragsgiver ønsker, anbefales det derfor at det i store prosjekter gjennomføres egne prosjektmøter for å drøfte 
hvor mye bildeutjevning og manipulasjon som skal utføres. I mindre prosjekter bør man som minimum 
gjennomføre prøveleveranser for å bli enig om bildekvaliteten til ferdig ortofoto. 
 
PC-skjermer som skal benyttes i produksjons- og kontrollprosessen skal ha gjennomgått en fargekalibrering for å 
sikre riktig og identisk fargegjengivelse. Statens kartverk har planer om å utarbeide en felles instruks for 
fargekalibrering. 
 
Retusjering/bildemanipulering av ortofoto i områder som er sikkerhetsgradert av Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(NSM), skal gjøres i henhold til NSMs bestemmelser. 
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7 Leveranse  
7.1 Ortofoto og terrengmodell 
 

 Ortofotostandard 
 Ortofoto 10 Ortofoto 20 Ortofoto 50 – 

omløpsfotografering 
Bildeformat (1) TIFF, ukomprimert 

(original) 
 

JPEG med 
komprimeringsgrad 10  

TIFF, ukomprimert 
(original) 

 
JPEG med 

komprimeringsgrad 10 

TIFF, ukomprimert 
(original) 

 
JPEG med 

komprimeringsgrad 10 
Fargedybde 24 bit farge 24 bit farge 24 bit farge 
Reservasjon av farger, kravet 
gjelder TIFF (2) 

Randområdene skal ha 
utfyllende svart farge. 

Hvit og svart farge skal 
ikke forekomme i 

ortofotoet. 

Randområdene skal ha 
utfyllende svart farge. 

Hvit og svart farge skal 
ikke forekomme i 

ortofotoet. 

Randområdene skal ha 
utfyllende svart farge. 

Hvit og svart farge skal 
ikke forekomme i 

ortofotoet. 
Ortofotooppløsning 10 - 15 cm 20 - 25 cm 50 cm 
Georeferering (3) SOSI-fil (TIFF/JPEG) 

MMM-fil (TIFF/JPEG) 
JGW-fil (JPEG) 
TFW-fil (TIFF) 

SOSI-fil (TIFF/JPEG) 
MMM-fil (TIFF/JPEG) 

JGW-fil (JPEG) 
TFW-fil (TIFF) 

SOSI-fil (TIFF/JPEG) 
MMM-fil (TIFF/JPEG) 

JGW-fil (JPEG) 
TFW-fil (TIFF) 

Oppdeling (”tiling”) (4) Etter standard 
kartbladinndeling 1:1000 

Etter standard 
kartbladinndeling 1:2000 

Etter standard 
kartbladinndeling 

1:10000 
Terrengmodell (5) Skal leveres Skal leveres Skal ikke leveres 
 
Tabell 5: Krav til leveranse av ortofoto. 
 
(1) Ortofoto anvendes av mange forskjellige brukere i ulike bransjer til mange ulike formål. Hver bransje har 

gjerne sin egen mening om bildeformater og bildekomprimering. I denne spesifikasjonen har man valgt at 
ortofotoet skal leveres på formatene ukomprimert TIFF som originalformat. I tillegg skal ortofotoene 
leveres på JPEG-format med komprimeringsgrad 10. Det er vurdert slik at dette er formater som de aller 
fleste brukere kan nyttiggjøre seg av. 

Dersom det er behov for å få leveransen i andre bildeformater og med annen komprimering må dette 
avtales i det enkelte prosjekt. Dette kan for eksempel være leveranse av dataene på filformat som har en 
innebygd bildepyramide (for eksempel MrSid, ECW eller TIFF med overviews). 

(2) Av hensyn til transparens ved visning i ulike GIS-verktøy og i nasjonal forvaltningsløsning for ortofoto 
skal fargene hvit (RGB 255 255 255) og svart (RGB 0 0 0) ikke finnes inne i ortofotoet. For områdene 
utenfor ortofotoet (randområdene) skal utfyllende svart farge (RGB 0 0 0) benyttes. Dette kravet, om 
reserverte fargeverdier, gjelder bare for ortofoto levert på TIFF. JPEG-formatet er slik at fargeverdiene 
nødvendigvis vil endre seg ved lagring, på grunn av ”lossy compression”. 

(3) Det henvises til SOSI-standarden for spesifikasjon av SOSI-georeferansefiler. Ved leveranse av 
georeferansefiler etter SOSI-formatet, skal alle egenskaper spesifisert under BILDE inngå. 

(4) De enkelte delene (”tilene”) av ortofotoet skal navnes med kartbladindeksen. Det skal benyttes samme 
navn for bildefilene og georeferansefilene. 

Eksempel for ortofoto levert på JPEG-format med oppløsning 20 cm oppdelt etter kartbladinndeling 1:2000 
i NGO48: 
CH121-2-1o.JPG  => bildefil som inneholder bildedata for kartblad CH121-2-1 
CH121-2-1o.SOS  => georeferansefil for bildefilen CH121-2-1o.JPG 
CH121-2-1o.MMM  => georeferansefil for bildefilen CH121-2-1o.JPG 
CH121-2-1o.JGW  => georeferansefil for bildefilen CH121-2-1o.JPG 
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Eksempel for ortofoto levert på JPEG-format med oppløsning 20 cm oppdelt etter kartbladinndeling 1:2000 
i EUREF89: 
32-2-499-304-21o.JPG  => bildefil som inneholder bildedata for kartblad 499-304-21 
32-2-499-304-21o.SOS  => georeferansefil for bildefilen 499-304-21o.JPG 
32-2-499-304-21o.MMM => georeferansefil for bildefilen 499-304-21o.JPG 
32-2-499-304-21o.JGW  => georeferansefil for bildefilen 499-304-21o.JPG 
 

(5) Terrengmodellen (inkl. høydemodellen ved tekniske anlegg) som er benyttet ved rektifisering av bildene 
skal inngå i sluttleveransen. Modellen skal leveres på det formatet som er benyttet i ortofotoproduksjonen 
og som en SOSI-fil. Dersom det benyttes en grid-modell, skal SOSI-fila inneholde alle punktene i 
rutenettet. Ved bruk av en trekantmodell skal SOSI-fila inneholde alle punktene som er med på å danne 
trekantene. Det er ikke nødvendig å levere selve trekantlinjene. På SOSI-fila kodes alle terrengpunkter med 
objekttype DTMPunkt. I store ortofotoprosjekt vil SOSI-fila som inneholder terrengpunktene bli svært stor, 
og det vil i slike tilfeller være aktuelt at terrengpunktene leveres på flere SOSI-filer. Maksimal størrelse for 
en SOSI-fil settes lik 100 Mb. Dersom det i prosjektet er utført arbeid med å etablere en ny terrengmodell 
eller forbedre eksisterende terrengdata, skal disse terrengdataene inngå i leveransen. Terrengdataene 
(terrenglinjer, terrengpunkt osv.) skal leveres i henhold til SOSI-standarden. Det kan også være aktuelt å 
generere nye høydekurver ut fra den forbedrede terrengmodellen. Dette avklares i det enkelte prosjekt. 

 

7.2 Metadata 
Som en del av ortofotoleveransen skal det leveres en SOSI fil som angir avgrensningslinjer for de deler av bildene 
som er benyttet i mosaikken, samt flater som inneholder informasjon knyttet til hvert bilde. Hensikten med å 
representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, 
hvilken opptaksmetode som er benyttet osv.  
 
Filen skal inneholde netto bildeavgrensning av ortofotoleveransen. Det vil si at dersom ortofotoet ikke fyller hele 
den leverte kartplate, skal avgrensningslinjen følge netto bildekant. Dersom prosjektet inneholder bilder med ulik 
bakkeoppløsning, skal det leveres en mosaikkfil for hver bakkeoppløsning. 
 
En beskrivelse av hvordan metadata og egenskapsdata skal leveres er vist i Tillegg C. Her vises en grafisk modell 
av metadata for ortofoto (UML), samt en SOSI realisering av denne modellen. Det presiseres at modellen er en 
første versjon, og at endringer vil kunne forekomme. 

7.3 Rapport 
Som en del av leveransen av ortofotoet skal det inngå en kortfattet rapport med faktaopplysninger om ortofoto-
produksjonen. Rapporten levers på pdf-format og skal inneholde: 
- Oppfyllelse av toleranser. En vurdering av ferdigprodusert ortofoto på bakgrunn av kvalitetskravene spesifisert 

i kapittel 5. 
- Eventuelle problemer i prosjektet. 
- Oppsummering av produksjonsprosessen med data om flyfotografering, eventuell bildeskanning, 

bildeorientering, etablering av terrengmodell, bildebehandling og mosaikkering. Angivelse av benyttede 
bildeforbedringsfunksjoner, filformat og komprimeringsgrad i prosessen. 

- Beskrivelse av fargekalibrering av PC-skjermer brukt i produksjonen. 
- Omfanget av redigeringer gjort på høydedataene. 
- Type terrengmodell som er benyttet under rektifiseringen (TIN eller grid). Ved bruk av grid skal punktavstand 

oppgis. 
- Metode som er benyttet ved rektifisering og resampling. 
- Egenkontroll som er utført i prosjektet. 
- Oversiktskart i A4-format med ferdig ortofoto påført administrative grenser.   
- I de tilfeller ortofoto leveres i både EUREF89 og NGO48, skal det opplyses om ortofoto er transformert 

mellom systemene eller om det er produsert separat i begge system. 
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TILLEGG A: FORVENTET STEDFESTINGSNØYAKTIGHET TIL ORTOFOTO 
 
Tabellene under viser nødvendig DTM-nøyaktighet som funksjon av bildeorientering og ønsket stedfestings-
nøyaktighet til ferdig ortofoto. 
 
Ved å dobbelklikke i tabellen kan man selv legge inn verdier for å beregne forventet stedfestingsnøyaktighet eller 
hvilket krav man skal sette til høydemodellen mv. for å oppnå en bestemt nøyaktighet for ortofotoet. 
 
Ortofoto produsert fra flybilder fra analogkamera 
Forventet stedfestingsnøyaktighet (punktstandardavvik) for ortofotoet kan beregnes slik: 

2
222 )15( ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅=+=

c
srmmsss DTM

maksbHbildeorstedf μ  

sbildeor = 15 µm . mb hvor 15 μm er den antatte nøyaktigheten som følge av bildeorienteringen og ortofoto-  
  fremstillingen for aktuell bildemålestokk. Det forutsettes her aerotriangulering (og ikke direkte bruk av  
  ytre orienteringselementer fra GPS/INS) og bruk av en sofistikert resamplingsmetode (f.eks. bilineær  
  interpolasjon eller andre mer avanserte metoder.)  
mb = bildemålestokktallet 
sH = rmaks . sDTM/c  
sDTM  = standardavviket til terrengmodellen 
rmaks = maksimal avstand i flybildet til bildets nadir 
c = kamerakonstanten (30 cm for normalvinkelkamera, 15 cm for vidvinkelkamera) 

FKB-standard mb L S c rmaks s_bildeor
Ortofotostandard (%) (%) (cm) (cm) (cm) s_stedf s_DTM s_stedf s_DTM s_stedf s_DTM s_stedf s_DTM
Sett inn tall i gule felt 6000 60 20 30 10,3 9 35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150
35 90 150 150

35 90 150 150

35 90 150 150
35 90 150 150

50 90 300 300

50 90 300 300

50 90 300 300

50 90 300 300

50 90 300 300
50 90 300 300

50 90 300 300

50 90 300 300

50 90 300 300
50 90 300 300

500 500 500 500

 

99 261 437 437
Sett inn tall i gule felt 6000 60 20 30 10,3 9 99 261 437 437

rtofoto 10 8000 60 20 30 10,3 12 96 260 436 436

8000 60 30 30 9,3 12 106 289 484 484

8000 60 40 30 8,3 12 119 323 541 541

8000 60 20 15 10,3 12 48 130 218 218

8000 60 30 15 9,3 12 53 144 242 242

8000 60 40 15 8,3 12 59 161 270 270

10000 60 20 30 10,3 15 92 259 435 435

10000 60 30 30 9,3 15 102 287 483 483
10000 60 40 30 8,3 15 114 321 540 540

10000 60 20 15 10,3 15 46 129 218 218

10000 60 30 15 9,3 15 51 144 241 241
10000 60 40 15 8,3 15 57 161 270 270

Ortofoto 20 12000 60 20 30 10,3 18 136 257 873 873

12000 60 30 30 9,3 18 151 285 969 969

12000 60 20 15 10,3 18 68 129 437 437

12000 60 30 15 9,3 18 75 143 484 484

15000 60 20 15 10,3 22,5 65 127 436 436
15000 60 30 15 9,3 22,5 72 141 484 484

18000 60 20 15 10,3 27 61 125 436 436

18000 60 30 15 9,3 27 68 139 483 483

20000 60 20 15 10,3 30 58 124 435 435
20000 60 30 15 9,3 30 65 137 483 483

Ortofoto 50 - 35000 60 20 15 10,3 52,5 725 725 725 725

A/B (cm) B (cm) C (cm) D (cm)

O

Tabell A.1:  Krav til nøyaktighet i DTM gitt krav til stedfestingsnøyaktighet i ortofotoet. L = lengdeoverlapp og S 
= sideoverlapp. Øvrige parametere er forklart over. Tallene i fet skrift er de samme tallene som man 
finner i tabellene 1 og 3.  

 
Eksempel (se første linje for Ortofoto 10, angitt med pil på forrige side): 
Av tabellen ser man at hvis man ønsker en stedfestingsnøyaktighet på 35 cm i grunnriss for ortofotostandarden 
Ortofoto 20 for FKB-standard A/B, kan standardavviket til høydemodellen maksimalt være 99 cm. I formelverket 
er det brukt "1 ganger sigma" (1.sDTM), og sannsynligheten for at man da holder seg innenfor den beregnede 
stedfestingsnøyaktigheten på 35 cm vil da være ca. 68 %. 
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Ortofoto produsert fra flybilder fra digitalkamera 
Forventet stedfestingsnøyaktighet (punktstandardavvik) for ortofotoet kan beregnes slik: 
 

2
DTM

maks
2
bildeor

2
H

2
bildeorstedf c

s
rssss ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+=+=  

 
hvor den lengste avstanden (rmaks) i bildet til flybildets nadir (bildesentrum) er gitt ved: 

2

maks 2
psideoverla100(cm i flyretn. av  tverspå bildestr.

2
)%lapplengdeover100(cm i flyretn. i bildestr.r ⎜

⎝
⎛ −⋅

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅

=

 
 
 
sbildeor = er den antatte nøyaktigheten som følge av bildeorienteringen og ortofotofremstillingen for aktuell 

fotojobb. Det forutsettes her aerotriangulering (og ikke direkte bruk av ytre orienteringselementer fra 
GNSS/INS) og bruk av en sofistikert resamplingsmetode (f.eks. bilineær interpolasjon eller andre mer 
avanserte metoder.) Antatt verdi for bildeorientering er 1 * GSD (som tilsvarer en orienteringsnøyaktighet 
på ett pixel i bildet).  

sH = rmaks . sDTM/c  
sDTM  = standardavviket til terrengmodellen 
c = kamerakonstanten 
 
 

FKB-standard Bildestørrelse L S c rmaks s_bildeor

Ortofotostandard lengde 
(cm)

bredde 
(cm) (%) (%) (cm) (cm) (cm) s_stedf s_DTM s_stedf s_DTM s_stedf s_DTM s_stedf

Sett inn tall i gule felt 0,0 15 #NUM! #NUM! #NUM!

Sett inn tall i gule felt 0,0 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 150

Ortofoto 10 (Ultracam-X) 6,8 10,4 60 30 10,05 3,9 10 35 87 90 231 150 387 150

Ortofoto 20 (Ultracam-X) 6,8 10,4 60 20 10,05 4,4 20 35 66 90 201 150 341 150

Ortofoto 50 (Ultracam-X) 6,8 10,4 60 20 10,05 4,4 50 500 1142 500 1142 500 1142 500

A/B (cm) B (cm) C (cm) D 

 
Tabell A.1:  Krav til nøyaktighet i DTM gitt krav til stedfestingsnøyaktighet i ortofotoet. I tabellen er det brukt 

parametere fra digitalkameraet Ultracam-X (dent mest benyttede kameraet i Norge). L = 
lengdeoverlapp og S = sideoverlapp. Tallene i fet skrift er de samme tallene som man finner i 
tabellene 1 og 4.  
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TILLEGG B: EKSEMPLER PÅ VISUELL KVALITET FOR ORTOFOTO 
 

 
 
Figur B.1:  Eksempel på varierende visuell ortofotokvalitet. Ortofotoet er laget fra flybilder med bildemålestokk 

1:15 000 og ortofotooppløsning 20 cm. Det samme området er fotografert med mindre enn en måneds 
mellomrom. Det vurderes slik at den øverste delen av bildet viser eksempel på et ortofoto som ikke er 
klart og skarpt, mens den nederste delen viser hvilken visuell kvalitet man bør kunne forvente. Legg 
merke til fargeforskjellen mellom de to delene, samt hvor mørke skygger det er i den øverste delen av 
ortofotoet. 

 

Statens kartverk 
2009 



Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge – versjon 3 Side 20 av 34 

 
 
Figur B.2:  Eksempel på rusk/hårstrå i et ortofoto (lang lys strek midt i bildet). I dette eksemplet kommer rusket 

fra skanningen av et analogt bilde. Slike merker skal man så langt som mulig unngå i ferdigprodusert 
ortofoto. Ved bruk av bilder fra digitalkamera er det ingen problemer med rusk. 
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Figur B.3:  Flybilde med store forskjeller i lysintensitet (mye lysere i midten enn ut mot sidene). Her må det 

vurderes om lysintensiteten justeres (dodging) for å få til et godt ortofoto. 
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Figur B.4:  Samme område flyfotografert med en måneds mellomrom. Legg merke til hvor forskjellig utseende 

bildene kan få med ulik fotodato. Selv om man flyfotograferer nabostriper med bare en dags 
mellomrom, kan forskjellig vær- og lysforhold medføre at skjøtene mellom nabostriper blir synlige. 
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Figur B.5:  Øverst: Eksempel på meget god mosaikk av tre enkeltortofoto. Det er ikke mulig å se skjøtene mellom 

enkeltortofotoene.  
Nederst: Samme bilde med sømlinjene påført (røde streker). 
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Figur B.6:  Eksempel på ortofoto med dårlig kontrast- og fargeutjevning mellom enkeltortofotoene. I dette 

eksemplet er sømlinjen i tillegg rettlinjet. Dette i kombinasjon med den dårlige kontrast- og 
fargeutjevningen gjør at bildeskjøten vises svært godt. Det forventes at bildeskjøten er mindre tydelige 
enn i dette eksemplet. 
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Figur B.7:  Eksempler som viser at terrengmodellen ikke er justert ved tekniske anlegg (bru). Broene får et bølge-

mønster eller blir sterkt fortegnet, noe som ikke aksepteres. 
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Figur B.8:  Eksempel på et ortofotoområde sammensatt av mange enkeltortofoto (sømlinjene er tegnet i rødt). 

Legg merke til de store lysforskjellene i vannet. Dette skyldes at vannet blir reflektert ulikt for 
forskjellige deler av flybildet, og virkningen vil særlige inntre dersom det er bølger. Ved å 
flyfotografere nord/sør og/eller med større sideoverlapp, kan man minimalisere denne virkningen. 
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Figur B.9:  Eksemplet viser to nabobilder fra stripe 33 og 34 med forskjeller i lys/farge. Her kunne man med 

fordel ha benyttet større deler av bilde 3404 for å ha unngått det svært mørke feltet i ferdig ortofoto. 
Dette vil kunne gå noe ut over stedfestingsnøyaktigheten i dette området, men man prioriterer god 
bildekvalitet. 
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TILLEGG C: LEVERANSE AV METADATA OG EGENSKAPSDATA 
 
Som en del av ortofotoleveransen skal det leveres en SOSI fil som angir avgrensningslinjer for de deler av bildene 
som er benyttet i mosaikken, samt flater som inneholder informasjon knyttet til hvert bilde. Hensikten med å 
representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, 
hvilken opptaksmetode som er benyttet osv.  
 
Filen skal inneholde netto bildeavgrensning av ortofotoleveransen. Det vil si at dersom ortofotoet ikke fyller hele 
den leverte kartplate, skal avgrensningslinjen følge netto bildekant. Dersom prosjektet inneholder bilder med ulik 
bakkeoppløsning, skal det leveres en mosaikkfil for hver bakkeoppløsning. Nedenfor vises grafisk modell av 
metadata for ortofoto med definisjoner og eksempel på SOSI realisering av denne modellen. 
 

C.1 Grafisk visning av modellen 
 

 
 

Dersom 'bildekategori' er 
'pankromatisk' eller 'IR' er 'bånd' 
lik 1.

Bildekategori
+ IR = 1
+ Pankromatisk = 2
+ Farge = 3

<<CodeList>>

Rektifisering
+ GPS/INS = 1
+ GPS/INS med AAT = 2
+ GPS/INS med AT = 3
+ GPS med AAT = 4
+ GPS med AT = 5
+ AT = 6

<<CodeList>>

Opptaksmetode
+ Analogt kamera = 1
+ Digital sensor = 2

<<CodeList>>

Kamerainformasjon
+ kameratype : CharacterString
+ opptaksmetode : Opptaksmetode
+ brennvidde : Real
+ bildekategori[0..*] : Bildekategori
+ bånd[0..1] : Integer
+ bitsPrPixel[0..1] : Integer
+ film[0..1] : CharacterString
+ kalibreringsrapport : Link

<<DataType>>

Geodataeier
(from Metadata)

<<DataType>>

Link
(from Generelle datatyper)

<<DataType>>

Ortofotoprosjekt
+ område : Flate
+ prosjektnavn : CharacterString
+ rettighetshaver[1..*] : Geodataeier
+ prosjektstart : År
+ bakkeoppløsning : Real
+ flyfirma : CharacterString
+ produsent : CharacterString
+ opprinneligBildesys : Integer
+ opprinneligBildeformat : CharacterString
+ rektifiseringsmetode : Rektifisering
+ produksjonsrapport : Link
+ produktspesifikasjon : Link

Ortofotodelprosjekt
+ område : Flate
+ dekningsnummer : CharacterString
+ kamerainformasjon : Kamerainformasjon

1..*+ortofotodelprosjekt 1..*

Ortofotoavgrensning
+ grense : Kurve

0..*
+avgrensning

0..*

<<Topo>>

0..*

+avgrensning

0..*<<Topo>>

Ortofotobilde
+ område : Flate
+ stripenummer : CharacterString
+ bildenummer : Integer
+ fotodato : Dato

1..*+ortofotobilde 1..*

1..*
+avgrensning

1..*

<<Topo>>
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C.2 Tekstlig beskrivelse av modellelementer - ortofoto 

 
C.2.1 Ortofotoavgrensning 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
5 Objekttype  

Ortofotoavgrensning 
avgrensing av et ortofotoområde     

5.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve  
5.2 Rolle  

(unavnet) Vertikalbildedekning 
 1 2 Vertikalbildedekning  

5.3 Rolle  
(unavnet) Ortofotoprosjekt 

 1 1 Ortofotoprosjekt  

5.4 Rolle  
(unavnet) Ortofotodelprosjekt 

 1 1 Ortofotodelprosjekt  

5.5 Rolle  
(unavnet) Ortofotobilde 

 1 1 Ortofotobilde  

C.2.2 Ortofotoprosjekt 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
7 Objekttype  

Ortofotoprosjekt 
område satt sammen i en mosaikk av enkelt-ortofoto 
Merknad: Spesifiserer et oppdrag, og representerer netto ortofotodekning 

    

7.1 område objektets utstrekning 1 1 Flate  
7.2 prosjektnavn navn på prosjektet 1 1 CharacterString  
7.3 rettighetshaver rettighetshaver til datasettet/tjenesten. Her kan forkortelser benyttes, for 

eksempel GEOVEKSTL. 
1 N Geodataeier  

7.4 prosjektstart Fotograferingsdato 1 1 År  
7.5 bakkeoppløsning geometrisk utstrekning av bildeelementene til det ferdige ortofotoet i 

terrengmålestokk 
 

1 1 Real  

7.6 flyfirma firma som utfører fotograferingen 1 1 CharacterString  
7.7 produsent Ortofotoprodusent 1 1 CharacterString  
7.8 opprinneligBildesys koordinatsystem som ortofoto opprinnelig ble produsert i. Som verdi benyttes 

verdiene for KOORDSYS (for eksempel verdi 22 er EUREF89 UTM-sone 
32)  

1 1 Integer  

7.9 opprinneligBildeformat formatet som det ferdigproduserte ortofotoet opprinnelig ble levert i 1 1 CharacterString  
7.10 bildeorienteringsmetode metode for å orientere og posisjonere bilde 1 1 Rektifisering  
7.11 produksjonsrapport Rapport som beskriver resultatet fra ortofotoproduksjonen. 

Merknad: Angis som en URL til eget dokument 
1 1 Link  

7.12 produktspesifikasjon angivelse av den spesifikasjonen som er utgangspunkt for produksjon 1 1 Link  
7.13 Rolle  

ortofotodelprosjekt 
 1 N Ortofotodelprosjekt Rollen er en aggregering 

7.14 Rolle  
avgrensning 

 0 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering 
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C.2.3 Ortofotodelprosjekt 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
10 Objekttype  

Ortofotodelprosjekt 
delområde satt sammen i en mosaikk av enkelt-ortofoto 
Merknad: Representerer foto tatt på samme dato. 

    

10.1 område  1 1 Flate  
10.2 dekningsnummer unikt nummer som identifiserer vertikalbildedekningen 1 1 CharacterString  
10.3 kamerainformasjon informasjon om kamera som er benyttet for opptak 1 1 Kamerainformasjon  
10.4 Rolle  

(unavnet) Ortofotoprosjekt 
 1 1 Ortofotoprosjekt  

10.5 Rolle  
avgrensning 

 0 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering 

10.6 Rolle  
ortofotobilde 

 1 N Ortofotobilde Rollen er en aggregering 

C.2.4 Ortofotobilde 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
11 Objekttype  

Ortofotobilde 
del av et enkelt orfoto som er benyttet i en mosaikk     

11.1 område objektets utstrekning 1 1 Flate  
11.2 stripenummer identifikasjon av flystriper under opptak 1 1 CharacterString  
11.3 bildenummer identifikasjon i form av bildets nummer i stripen 1 1 Integer  
11.4 fotodato fotograferingsdato 1 1 Dato  
11.5 Rolle  

(unavnet) Ortofotodelprosjekt 
 1 1 Ortofotodelprosjekt  

11.6 Rolle  
avgrensning 

 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering 

C.2.5 Assosiasjon Ortofotoprosjekt-Ortofotodelprosjekt 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
16 Assosiasjon  

Ortofotoprosjekt-Ortofotodelprosjekt 
     

16.1 Rolle  
ortofotodelprosjekt 

 1 N Ortofotodelprosjekt Rollen er en aggregering 

16.2 Rolle  
(unavnet) Ortofotoprosjekt 

 1 1 Ortofotoprosjekt  

C.2.6 Assosiasjon Ortofotodelprosjekt-Ortofotobilde 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
17 Assosiasjon  

Ortofotodelprosjekt-Ortofotobilde 
     

17.1 Rolle  
ortofotobilde 

 1 N Ortofotobilde Rollen er en aggregering 

Statens kartverk 
2009 



Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge – versjon 3 Side 31 av 34 

17.2 Rolle  
(unavnet) Ortofotodelprosjekt 

 1 1 Ortofotodelprosjekt  

C.2.7 Assosiasjon <<Topo>> Ortofotodelprosjekt-Ortofotoavgrensning 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
18 Assosiasjon  

Ortofotodelprosjekt-
Ortofotoavgrensning 

     

18.1 Rolle  
avgrensning 

 0 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering 

18.2 Rolle  
(unavnet) Ortofotodelprosjekt 

 1 1 Ortofotodelprosjekt  

C.2.8 Assosiasjon <<Topo>> Ortofotobilde-Ortofotoavgrensning 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
19 Assosiasjon  

Ortofotobilde-Ortofotoavgrensning 
     

19.1 Rolle  
avgrensning 

 1 N Ortofotoavgrensning Rollen er en aggregering 

19.2 Rolle  
(unavnet) Ortofotobilde 

 1 1 Ortofotobilde  

C.2.9 <<DataType>> Kamerainformasjon 
Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 
4 Datatype  

Kamerainformasjon 
informasjon om kamera som er benyttet for opptak     

4.1 kameratype navn eller annen identifikasjon på kameraet 1 1 CharacterString  
4.2 opptaksmetode analogt eller digitalt opptak 1 1 Opptaksmetode  
4.3 brennvidde avstanden i millimeter mellom objektivets projeksjonssentrum og bildeplanet. 1 1 Real  
4.4 bildekategori betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket 0 N Bildekategori  
4.5 bånd antall opptakskanaler som det registreres informasjon på 

Eksempel: R,G,B (3 opptakskanaler), pankromatisk (1), IR (1) 
0 1 Integer  

4.6 bitsPrPixel bildets fargedybde i bits per pixel 
Eksempel: 8, 12, 16 

0 1 Integer  

4.7 film filmtype benyttet ved analoge opptak 0 1 CharacterString  
4.8 kalibreringsrapport  1 1 Link  
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Statens kartverk 
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C.3 Tekstlig beskrivelse av modellelementer - Kodelister 
 

C.3.1 <<CodeList>> Bildekategori 
Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
1 Kodeliste  

Bildekategori 
betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet 
ved opptaket 

 

1.1 IR opptak i det infrarøde område 1 
1.2 Pankromatisk opptak i det synlige område gjengitt i sort/hvitt 2 
1.3 Farge opptak i det synlige området gjengitt i farge 3 

C.3.2 <<CodeList>> Opptaksmetode 
Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
2 Kodeliste  

Opptaksmetode 
analogt eller digitalt opptak  

2.1 Analogt kamera  1 
2.2 Digital sensor  2 

C.3.3 <<CodeList>> Orienteringsmetode 
Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
3 Kodeliste  

Orienteringsmetode 
metode for å orientere og posisjonere bilde  

3.1 GPS/INS angivelse i form av posisjon(GPS) og relativ 
orientering av bilde i form av phi, omega og kappa 
(INS) 

1 

3.2 GPS/INS med AAT GPS/INS med automatisk aerotriangulering 2 
3.3 GPS/INS med AT GPS/INS med aerotriangulering 3 
3.4 GPS med AAT GPS med automatisk aerotriangulering 4 
3.5 GPS med AT GPS med aerotriangulering 5 
3.6 AT konvensjonell aerotriangulering 6 

Produktspesifikasjon for ortofoto 
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C.4 Eksempel på leveranse av metadata og egenskaper på SOSI format   
Modellen over viser forholdet mellom ortofotobilde, ortofotodelprosjekt og ortofotoprosjekt. Figuren nedenfor 
viser forholdet mellom de ulike objekttypene. 
 

 
 

Objtype  
Ortofotoavgrensni

Objtype 
Ortofotoavgrensning 

Objtype  
Ortofotoprosjekt 

Objtype   
Ortofotodelprosjekt

Obtype   
Ortofotobilde

Figur C.1:  Forholdet mellom ulike objekttyper i modellen for ortofoto 
 
Ved leveranse av metadata og egenskapsdata i ortofotoprosjekter leveres alle opplysninger knyttet til hvert enkelt 
bilde. Aggregering til ortofotodelprosjekt og ortofotoprosjekt utføres under forvaltningen av dataene. 
 

 
 
  

..Objtype 
Ortofotoavgrensning 

..Objtype 
Ortofotobilde 

Figur C.2:  Leveranse av metadata og egenskapsdata i ortofotoprosjekter. 
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Eksempelet under viser egenskaper knyttet til hvert ortofotbilde: 

OVEKSTL 

25 

 

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 3.0" 
5 

Ultracam D 
 

 
TEGORI 3 

SRAPPORT "Ortofoto Storlia 2006-Kalibrering.pdf" 

FOTODATO 20061506 

 

 
.FLATE 2: 
..FTEMA 9460 
..OBJTYPE ORTOFOTOBILDE 
..PROSJEKTNAVN "Storlia 2006" 
..RETTIGHETSHAVER GE
..PROSJEKTSTART 2006 
..BAKKEOPPLØSNING 0.
..FLYFIRMA "Flyfoto AS" 
..PRODUSENT "Ortofoto AS" 
..OPPRINNELIGBILDESYS 22 
..OPPRINNELIGBILDEFORMAT TIFF
..BILDEORIENTERINGSMETODE 1 
..PRODUKSJONSRAPPORT "Ortofoto Storlia 2006.pdf" 
..PRODUKTSPESIFIKASJON "
..DEKNINGSNUMMER 1434
..KAMERAINFORMASJON 
...KAMERATYPE Vexcel 
...OPPTAKSMETODE 2
...BRENNVIDDE 105.2
...BILDEKA
...BÅND 5 
...BITSPRPIXEL 8 
...KALIBRERING
..STRIPENR 20 
..BILDENR 776 
..
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